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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 أثر التغريات املناخية على اجتاهات التغري 
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 ادللخص:
والتعر  على  ،ذل دراسة التغًنات احلاصلة يف عناصر مناخ الساحل اللييبإ الدراسةد  هت

دلا ذلذا التغًن من أتثًن كبًن على اإلنسان وبيئتو وموارده وحياتو يف  ؛اذباىات ىذا التغًن ومؤشراتو
 .الدراسةىذا العادل ومنها منطقة 

وقياس كمية انبعاث الغازات الدفيئة  ،اعتمدت الدراسة على تناول أسباب التغًنات ادلناخية
ادلنطقة ة حملطات وربليل سجالت مناخي  ،يف منطقة الساحل اللييب وتغًناهتا لفرتات زمنية طويلة

ابستخدام ادلعدل العام  ،ذباىات التغًن فيو عرب سلسلة زمنيةاومتابعة  ،وارتباطها بكمية الغازات
وذلك دلعرفة حجم التغًن  ؛سنوات لكل مخس ) Moving Averageوظلوذج ادلعدل ادلتحرك)

اعتماد ومت  ،والتخلص من التذبذابت اليت قد ربدث لعناصر ادلناخ يف بعض السنوات ،ادلناخي
األمطار للفرتة ادلمتدة من عام  :مثل ،( سنة لبعض العناصر80ذل )إوالذي يصل  ،السجل ادلناخي

وفرتات أقل للعناصر األخرى للتعر  على الدورات  ،( يف زلطة )مطار طرابلس(2010_ 1929)
ت درجات واليت أظهرت مؤشراتو ارتفاع يف معدالت السطوع الشمسي ومعدال ،ادلناخية للعناصر

 احلرارة واطلفاض يف كميات األمطار والرطوبة النسبية، وزايدة يف كمية التبخر.
: التغًن ادلناخي، البقع الشمسية، الغبار الكوشل، الغازات الدفيئة، العناصر تفااييةادلكلمات ال

 ادلناخية.
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Orientations in the Climate Elements of the Libyan coast. 
       

                 

              
           Dr. Khalid Sattam Atiyah                        Dr.soliman yahia alsubaie 
University : Mosul university /College of Education for             Sirte University / College of Arts 

    Human   Sciences - Department of Geography                         - Department of Geography                                                                                                               

               Khalid.setam@gmail.com                                Dr.soliman.alsubaie@su.edu.ly  
 
 

Abstract 

The research aims to study the changes that are happening  in 

the climatic elements of the Libyan coast also to  identify  the 

orientations  and indicators of this change  because  of  big impact 

of this change on the human beings, environment, resources and  

life in this world with including the study area. 

This  study depended  on taking  the climatic changes causes , 

measuring the  emission quantity of warmed gases in  the  Libyan 

coast region  , their changes for a  long periods , analyzing of 

climatic records of the  region  stations and the  relationship with  

gases quantities  , change orientations  following up through  the  

time series  by  using the general average and the moving average 

model for every  five years in order to know the size of climatic 

change also for  fluctuations elimination that may happen  to  the 

climatic elements in some years. 

The climatic record that had been  adopted is reaching  to eighty  

years for some elements like  rainfall  averages  for the period 

from (1929-2010) at the Tripoli airport station  also using this 

climatic record in  a less periods with  other elements to identify 

the climatic elements cycles  . The climatic record  indicators  

showed  of the solar brightness and temperatures increasing  

,rainfall decreasing ,relative humidity  decreasing  and  

evaporation increasing . 

Keywords: climate change, sunspots, cosmic dust, greenhouse 

gases, climatic elements. 
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 :مقدمة
 ادلناخي من ادلواضيع اليت أرارت جداًل واسعاً بٌن أوسا  الباحثٌن وادلهتمٌن التغًنّ  ن  إ
 الإيعر  االستقرار  وال ، مستمرذل أن ادلناخ يف تغًّن إوتشًن العديد من الدراسات  ،ابدلناخ

بشكل نسيب، وتتناول الدراسة التغًنات ادلناخية يف منطقة الساحل اللييب من حيث األسباب 
 .وأتثًنىا على عناصر ادلناخ

 يدود منطقة الدراسة: -
واليت تطل على ساحل البحر ادلتوسط بٌن دائريت  ،تقع منطقة الدراسة يف مشال ليبيا

( شرقاً، o 25.1 –  o 9.3) مشااًل، وبٌن خطي طول( o - o 31.0 33.2) عرض
  .(1) (، جدول1) خارطة

 ( موقع منطقة الدراسة1خارطة )
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 ( حمطات منطقة الدراسة1جدول)

 خط الطول دائرة العرض احملطات
االرتتفاع عن مساوى سطح 

 البحر/م
 26 22.35 32.47 درنة
 129 20.16 32.05 بنينا
 13 16.35 31.12 سرت
 132 15.03 32.05 مصراتة

 81 13.09 32.4 مطار طرابلس
 3 12.05 32.53 زوارة

  
 :الدراسةمشكلة  -

يف وجود اذباه عام لتغًن عناصر مناخ الساحل اللييب ضلو  الدراسةتكمن مشكلة 
 ،قليمي والعادليوجلميع العناصر وذلك بتأثًن عوامل ومسببات للتغًن ادلناخي اإل ،التطر 

نسان طًنة على التدىور البيئي وعلى اإلواليت ذلا أرارىا اخل ،وبروز مؤشرات واضحة ذلذا التغًن
وخاصة يف الدول  ،شد خطورة يف البيئات اجلافة وشبو اجلافةأوىذه ادلؤشرات تكون  ،وموارده
 تنمويةسرتاتيجية شاملة ومشاريع اا يتطلب وضع خطط شل   ؛ليبيا وساحلها :ومنها ،النامية

 هم يف مكافحة ىذه التغًنات واحلد من أتثًناهتا.متكاملة تس
 :الدراسةفرضية  -

اليت ميكن صياغتها على شكل أجوبة  ،على رلموعة من الفرضيات الدراسةقوم ت
 -على النحو اآليت:ىي و  ،ستنتاجية أولية وأثباهتا كحلول مقنعة وشلكنةا
  ،وبروز ظواىر تطر  مناخي ،ىناك تغًن يف عناصر ادلناخ يف منطقة الساحل اللييب ن  إ  -1

 رتفاع معدالت درجات احلرارة واطلفاض كميات األمطار وتزايد التبخر واجلفا .اك
 للتغًن ادلناخي أتثًنات خطًنة على التدىور البيئي يف منطقة الدراسة. -2
ظهر أكثر وضوحًا خالل العقدين اللييب تذباىات التغًن يف عناصر مناخ الساحل ا ن  إ -3

 خًنين من مدة الدراسة.اآل
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 :الدراسةف اهدأ -
لبعض  م2010-1929ذباىات التغًن من عام اذل دراسة عناصر ادلناخ و إد  هت
 ونتائج ىذا التغًن يف ،خرى حبسب توفر البياانت ادلناخيةأقل لعناصر أاصر ومدة العن

دبا  الدراسةوميكن ربديد أىم أىدا   ،العناصر ادلناخية ومدى أتثًنىا على التدىور البيئي
 -:آييت
 دراسة  التغًنات ادلناخية يف عناصر مناخ الساحل اللييب. -1
 التعر  على االذباه العام لعناصر ادلناخ والظواىر ادلناخية وربديد مسارىا الزمين. -2
 الثالثٌن سنةخ وطبيعة مؤشرات ىذا التغًن خاصة يف معرفة نسب التغًن يف عناصر ادلنا  -3

 ذا استمرت مستقباًل.إرارىا اخلطًنة آو  ،األخًنة
 دارة ادلوارد الطبيعية يف الساحل اللييب.إوسبل  ،وضع اخلطط الالزمة دلواجهة التدىور البيئي -4
 :الدراسةأمهية  -

وما ذلا من آرار على  ،ذباىات التغًن يف مناخ الساحل اللييباتكمن يف دراسة 
مكانية إعلى ماىية ىذا التغًن والبحث يف والتعر   ،جتماعيةقتصادية واالاجلوانب البيئية واال

 احلد من اآلرار ادلرتتبة عنها.
  :ادلنهج ادلعامد  -

ستقرائي والتحليل اإلحصائي القائم على أسلوب ربليل ادلنهج اال الدراسة تعتمدا
رابلس، زوارة( لفرتات زمنية )درنة، بنينا، سرت، مصراتة، مطار طالبياانت ادلناخية حملطات 

للتعر  على خط  ؛خرىألعناصر  قلأومدة  ،( عاماً لبعض العناصر82يقرب ) ذل ماإتصل 
 ستخدام ادلعدل العام وظلوذج ادلعدل ادلتحركأذباه ادلناخ ودراستو عرب سلسلة زمنية اب

(Moving Averageلكل مخس ) عرفة حجم التغًن ادلناخي وذلك دل ؛سنوات
 والتخلص من التذبذابت اليت قد ربدث لعناصر ادلناخ يف بعض السنوات. 

 متفهوم الاغري ادلناخي: -واًل:أ
 ىو )التغًن احلاصل يف عنصر مناخي أو رلموعة عناصر ادلناخ خالل زمن معٌن(

، ومت التأكيد على عنصر احلرارة لكونو من أىم العناصر ادلناخية أتثًناً على (2000)العمر، 
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سطح األرض وأكثرىا أتثًناً على عناصر ادلناخ األخرى، فالتغًن يف درجات احلرارة من حيث 
االرتفاع أو االطلفاض  والذي يستمر  لفرتة  طويلة  يسمى ابلتغًن ادلناخي حبيث تظهر آراره 

نسان، فهو تختل  عن التذبذب لكون التذبذب يكون لفرتة قصًنة ويعود إذل على البيئة واإل
)اجلبوري، حالتو االعتيادية، )والتذبذب يعين ارتفاع واطلفاض قيم العنصر ادلناخي حول 

2017) 
 أسباب الاغري ادلناخي: -:اثنياً 
 :يتأيوتشمل ما  :العوامل الطبيعية -1

 :وىيالعوامل اخلارجية  -1-1
رتبط ابلدورة ن تباين كمية األشعة، وتغًن ادلناخ يإ -:دوران األرض يول الشمس -أ 

)الغازل ع.،  ىليجي لدوران األرض حول الشمس وبتغًن زلور األرض.الفلكية وادلسار األ
%، وترتاوح استطالة مدار 1667وأن استطالة األرض يف الوقت الراىن ىي حبدود . (2011
واليت تستغرق حوارل  ،%( وىي ربتاجها إلكمال دورة كاملة5 –ما بٌن )صفر تقريباً  األرض
 . (2001)العرود،  ل  سنةأ( 97)
حيااًن )كل  أوتسمى  ،وىي مناطق داكنة :Sun Spotsالبقع الشمسية  -ب 

سنة ودرجة حرارة ىذه البقع  22-11ومتر بدوره من الشمس( تظهر على سطح الشمس 
وأن تزايد البقع  ،oم 3000-2000الشمسية أقل من األجزاء األخرى من الشمس حبوارل 

 .(2005)موسى،  o( م1قد يؤدي إذل تغًن درجة احلرارة حبوارل ) هاأو تناقصالشمسية 
تعر  الشوائب أبهنا  :cosmic dustالغبار الكوين والشوائب الدقيقة  -ج 

وابلتحديد يف طبقيت الرتوبوسفًن  ،أجسام دقيقة صلبة أو سائلة تتواجد يف الغال  اجلوي
والسرتاتوسفًن، وتدخل ىذه الشوائب إذل الغال  اجلوي من اليابس وادلاء من مصادر 

 .أو نتيجة النشا  البشرياحلرائق، الرايح والعواص  الرتابية والرباكٌن والتبخر و  :مثل ،طبيعية
 (2001)العرود، 

 :. العوامل الداخلية1-2
 وىناك العديد من النظرايت اليت أكدت ،اراتــــــزحة القــــــــمثل زحالعمليات الاكاونية:  . أ
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وىـــذه العمليـــات ذلـــا أتثـــًن كبـــًن علـــى منـــاخ األرض خـــالل العصـــور اجليولوجيـــة  ،عليهـــا
إذل  ذلــــك وأدى ،لتأثًنىـــا يف بنــــاء اجلبــــال وتغـــًن ظلــــط دورة احمليطــــات والتيـــارات البحريــــة

 (2012)شواورة، تعاقب الفرتات اجلافة والرطبة على األرض 
إن ثــوران الرباكــٌن الكبــًنة يــؤدي إذل خــروج كميــات كبــًنة مــن ادلــواد إذل أعلــى  الرباكنيني : . ب

وتبقـى ىـذه ادلـواد عالقـة  ،الرتوبوسفًن والسرتاتوسفًن، مثـل راشل أوكسـيد الكربيـت والغبـار
يف اجلو لعدة سنوات، كمـا أن ىنـاك بعـض اآلراء عـن ربـط العالقـة بـٌن النشـا  الربكـاشل 

ة ادلاضــــية وبــــٌن العصــــور اجلليديــــة الــــيت اكتســــحت األرض. الكبــــًن خــــالل ادلليــــوشل ســــن
 (2008)السامرائي، 

 :العوامل البشرية ادلؤثرة على الاغري ادلناخي -2
شعاعي احلراري تتأثر عملية التبادل اإل تركز الغازات الدفيئة يف اجلو وظاىرة االحتباس

بٌن الغال  اجلوي وما حيتويو من غازات سلتلفة ومواد عالقة وبٌن سطح األرض، 
وادليثان  ربونالك كسيدأالغازات الدفيئة مثل راشل ابلنشاطات البشرية ادلسؤولة عن زايدة تركز 

 رتوجٌن واألوزون ومركبات الكلورفلور كاربون عن معدذلا يف الغال  الغازي.يسيد النأكو 
ذل إتشًن ابدلناخ نظمات الدولية ادلعنية ، التقديرات الواردة يف تقارير ادل (2010)شحاذة، 

األرضية اجلنويب  يف نص  الكرة o(م065أن ارتفاع معدل درجات احلرارة يرتاوح بٌن )
 .(2009)األمم ادلتحدة،  2030يف نص  الكرة الشمالية حبلول سنة  oم(2و)

 ؛(2وقد ارتفعت نسبة تركيز ىذه الغازات بعد الثورة الصناعية كما مبٌن يف اجلدول )
وذلك الرتفاع نسبة الوقود األحفوري احملرتق وزايدة  الغازات ادلنبعثة للغال  اجلوي من 

 والثورات الربكانية.احلرائق السيما حرائق الغاابت خل و إدلصانع وعوادم السيارات... ا

  .قبل الثورة الصناعية ( تراكيز الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي/ جزء ابدلليون2جدول )
 2011عام  1750قبل الثورة الصناعية عام  الغازات الدفيئة

 390 280 ربونالك كسيدأراشل 
 1681 0670 ادليثان

 0632 0627 كسيد النرتوزأ
 Source: W. M. O, information. not, "A summary of current climate change findings and 

fingures",March 2013,P.4.  
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 كسيد الكربون/جزء لكل مليون وغاز ادليثان /جزء لكل مليار أ( كمية انبعاث غاز اثين 3جدول )
 .2021-2003يف السايل اللييب للمدة 

 السنة
 co2نبعاث غازإكمية 
 السنة لكل مليون /جزء

 نبعاث غاز ادليثانإكمية 
 /جزء لكل مليار

2003 375.2 2003 1822.6 
2004 376.4 2004 1822.1 
2005 379.2 2005 1834 
2006 381.1 2006 1833.3 
2007 383.5 2007 1835.1 
2008 385.5 2008 1841.1 
2009 387.8 2009 1850.1 
2010 389.8 2010 1845.3 
2011 391.8 2011 1854.7 
2012 393 2012 1853.1 
2013 395.2 2013 1852.9 
2014 397.1 2014 1862.1 
2015 399.5 2015 1869.7 
2016 402 2016 1872.3 
2017 403.1 2017 1873.2 
2018 405.3 2018 1875.1 
2019 409.2 2019 1883.3 
2020 410.1 2020 1889.2 
2021 415.8 2021 1900.6 

 /https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer : ادلصدر: موقع ابور التابع لوكالة انسا

 

وغاز ادليثان يف منطقة الساحل اللييب جدول  Co2وىناك تزايد يف كمية انبعاث 
كانت كمية   2003( حيث يظهر تزايد مستمر من سنة ألخرى ففي عام 1) ( شكل3)

لكل مليون، وارتفعت الكمية إذل  ا( جزءً 37562منخفضة ال تتجاوز ) Co2انبعاث غاز 
 ، كما ارتفعت تراكيز وكميات غاز ادليثان من2021لكل مليون عام  ا( جزءً 41568ضلو )
لكل مليار عام  ا( جزءً 190066) ذل ضلوإ 2003( جزء لكل مليار عام 182266)

نبعارات نتيجة زايدة عدد السكان ونشاطاتو يدل على زايدة كبًنة يف كمية اال شلا 2021

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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عة واالستخدامات كالصناعة وعوادم السيارات واستخدام األمسدة وادلبيدات يف الزرا  ،ادلختلفة
 وادليثان يف اجلو. Co2هم يف زايدة كمية واليت تس ،األخرى
 

 2021-2003وغاز ادليثان يف السايل اللييب للمدة   CO2نبعاث غازا( كمية 1شكل )

      
 .(3 اعتمادا على اجلدول)ٌن: من عمل الباحثادلصدر

 

 اجتاهات الاغري ادلناخي لعناصر مناخ السايل اللييب:-اثلثًا:   
، تةاذباىات التغًن يف عناصر ادلناخ حملطات )درنة، بنينا، سرت، مصرا الدراسةتناول ت

االعتيادية، العظمى، مطار طرابلس، زوارة( وتشمل )السطوع الشمسي، درجات احلرارة "
ذل إادلناخ  تغًنية، سرعة الرايح( وربتاج دراسة مطار، التبخر، الرطوبة النسبالصغرى"، األ

)سلسلة زمنية( لكي تعطينا  نتائج واضحة عن حالة التغًن يف مناخ منطقة  فرتات زمنية طويلة
سنوات أبسلوب االضلدار الالدراسة، وقد مت معاجلة بعض االنقطاع يف البياانت لبعض 

 ( ينظر:  Moving Averageالبسيط. ومت اعتماد أسلوب ادلتوسطات ادلتحركة )
(Lamb,H-Trewartha-A.Ahmed- Rimi, 1972)  دلعاجلة

وىو أداة لتحليل اذباه التغًن يف عناصر ادلناخ عن خط اذباىها العام  ،السلسلة الزمنية
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وحدوث فرتات الرتفاع أو اطلفاض يف معدالت ىذه العناصر، وربليل حاالت اجلفا  
 أن حدوثها عشوائي.وفرتاتو، وربديد نظام ىذه الفرتات، أي دبعىن ىل تتبع نظاماً معيناً أم 

( جبمع قيم عدد السنوات Moving Averageنستخرج ادلعدالت ادلتحركة )
ادلتعاقبة وادلتداخلة وقسمتها على عدد السنوات وتثبيتها أمام السنوات الوسطى)مركز الفئة( 
وقد مت اعتماد وسط متحرك أمده مخس سنوات. ويكون احتساب ادلعدل ادلتحرك على 

 :(1979)الصاحل و السرايشل،  النحو اآليت

أ   ب ج   ؟ادلتوسط ادلتحرك
عددىا  =  

 جـ= السنة الثالثة ب= السنة الثانية     أ= السنة األوذل

)الغـــــازل، وتفيـــــد ادلتوســـــطات ادلتحركـــــة يف الـــــتخلص مـــــن التذبـــــذابت القصـــــًنة ادلـــــدى 
وتقــــدم توضــــيحاً الذباىـــــات تغــــًن متوســـــطات العناصــــر ادلناخيـــــة والســــيما احلـــــرارة ، (2003

واألمطــار وغًنىــا مــن العناصــر، وقــد مت إعــداد سلططــات خلــط اذبــاه عناصــر )معــدالت احلــرارة 
االعتيادية، معدالت احلرارة الصغرى، معـدالت احلـرارة العظمـى، األمطـار، ، التبخـر، الرطوبـة 

ومت اعتمـاد اسـتخدام أسـلوب  ،وربليل حاالت التغـًن يف ىـذه العناصـرالنسبية، سرعة الرايح( 
 تيــةراج معــدل التغــًن وفــق ادلعادلــة اآليــتم اســتخو  ،االذبــاه العــام )معامــل االذبــاه( ومعــدل التغــًن

 (1)معادلة  رقم :   (2010)ابو زيد و صيام ،  ينظر:

 

C=(bi/y)*100       
    

 .= ادلتوسط احلسايبy= معامل االذباه   bi= معدل التغًن السنوي   Cحيث أن 
             ( 2)معادلة رقم   -من ادلعادلة اآلتية:  biوميكن استخراج 
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   :ربليل الذباىات التغًن يف معدالت عناصر ادلناخ يف الساحل اللييب آييتوفيما 
 :اجتاه معدل السطوع الشمسي ساعة/يوم -1

ا اذباىات التغًن يف معدل ساعات السطوع الشمسي )ساعة/يوم( يؤشر تزايدً  ن  إ
( ومن ربليل اجلدول 2ا يف الساحل اللييب خالل مدة الدراسة ، ويبٌن الشكل ) واذباىاً موجبً 

، 0.010،  0.010( نلحظ أن معامل االذباه ضلو ادلوجب وقد سجلت ضلو )4)
( حملطات )درنة، بنينا، سرت، مصراتة،  0.008،  0.0003، 0.0005، 0.003

،  0.129،0.112طرابلس، زوارة( على التوارل، ودبعدل تغًن سنوي موجب ضلو )
إذ سجل  %( للمحطات السابقة على التوارل،0.097 ،0.003،  0.034،0.005

بينما ادسل معدل تغًن سنوي %(،  0.129أعلى مقدار تغًن سنوي يف زلطة درنة ضلو )
يف حٌن سجل معدل التغًن دلدة الدراسة يف احملطات   (0.005 %سجل يف زلطة مصراتة )

، 0.235، 1.156،  5.15، 6.063ادلذكورة أذباه موجب إذ سجل )
 (.4%( على التوارل اجلدول ) 0.147،4.559

 .ع الشمسي  يف منطقة السايل( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي دلعدل السطو  4اجلدول ) 

 ادلاوسط العام احملطة
عدد 
 معامل االجتاه السنوات

ادلعدل 
السنوي 
 للاغري )%(

معدل الاغري 
دلدة الدراسة 
)%( 

 6.063 0.129 0.010 47 7.7 درنة
 5.15 0.112 0.010 46 8.9 بنينا
 1.156 0.034 0.003 34 8.8 سرت
 0.235 0.005 0.0005 47 8.5 مصراتة
 0.147 0.003 0.003 49 8.6 طرابلس
 4.559 0.097 0.008 47 8.2 زوارة
  اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب.ٌن: من عمل الباحثادلصدر 
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 جتاه العام لاغري معدل السطوع الشمسي )ساعة / يوم( يف السايل اللييب( اال2شكل )

 
 .(4على اجلدول )  اعتماداٌنمن عمل الباحث ادلصدر:

 Oأجتاه معدل درجات احلرارة / م -2
ىم من لكونو العنصر األ خرىعنصر احلرارة يف ابقي العناصر األيؤثر أي تغًن يف   

( اذباه معدل درجة احلرارة )معدل متحرك( يف 3بٌن العناصر ادلناخية، ويبٌن الشكل )
( نلحظ أن معامل 5ومن ربليل اجلدول ) ،الساحل اللييب ضلو االرتفاع يف مدة الدراسة
، -0.013، 0.025، 0.12، 0.0002االذباه ضلو ادلوجب وقد سجلت ضلو )

%( حملطات )درنة، بنينا، سرت، مصراتة، طرابلس، زوارة( على التوارل، 0.037، 0.022
، 0.106، -0.064، 0.120، 0.059، 0.001ودبعدل تغًن سنوي موجب ضلو )

إذ سجل أعلى مقدار تغًن سنوي يف زلطة  سابقة على التوارل،%( للمحطات ال0.184
%(، بينما سجلت زلطة )مصراتة( ادسل معدل تغًن سنوي سالب 0.184زوارة ضلو ).

، يف حٌن سجل معدل التغًن دلدة الدراسة يف احملطات ادلذكورة إذ سجل (0.064ضلو)
 (.5اجلدول )%( على التوارل 11.9، 6.89، -4.16، 7.8، 3.83، 0.065)
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السايل  يف منطقة O( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي دلعدل درجات احلرارة / م 5اجلدول ) 
 اللييب

ادلعدل السنوي  معامل االجتاه عدد السنوات ادلاوسط العام احملطة
 للاغري )%(

معدل الاغري دلدة 
 الدراسة )%(

 0.065 0.001 0.0002 65 20.0 درنة
 3.83 0.059 0.012 65 20.2 بنينا
 7.80 0.120 0.025 65 20.7 سرت
 -4.16 -0.064 -0.013 65 20.2 مصراتة
 6.89 0.106 0.022 65 20.6 طرابلس
 11.9 0.184 0.037 65 20.1 زوارة
 .اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب الباحثٌنمن عمل  ادلصدر :

 .يف منطقة السايل اللييب Oمعدل درجات احلرارة / مجتاه العام لاغري اال (3شكل )

 
 .(5 اعتمادا على اجلدول )ٌنباحثمن عمل ال ادلصدر:

 :Oجتاه معدل درجة احلرارة العظمى / ما -3
( أن معدالت درجات احلرارة العظمى قد 4( والشكل )6يتضح من اجلدول )

، 0.020) سرت( ضلوسجلت تزايدًا واضحًا يف اذباىها حملطات )طرابلس، زوارة، 
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 ا صلوا سالبً درنة، بنينا( سجلت اذباىً  ما زلطات )مصراتة،أعلى التوارل  (0.010، 0.012
ومعدل تغًن سنوي موجب للمحطات  ،( على التوارل-0.003، -0.003، -0.001)

،  0.039، -0.012، -0.012)درنة، بنينا، سرت، مصراتة، طرابلس، زوارة( إذ سجل )
 . %( على التوارل 0.048، 0.069، -0.003

 وبلغ معدل التغًن السنوي يف مدة الدراسة للمحطات نفسها ابلرتتيب نفسو ضلو
 %( على التوارل.3.12، 4.48، 0.195-، 2.53، -0.78، -0.78) 

 .يف منطقة السايل اللييب ( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي دلعدل درجات احلرارة العظمى6اجلدول )

 معامل االجتاه عدد السنوات ادلاوسط العام احملطة
ادلعدل السنوي 
 للاغري )%(

معدل الاغري دلدة 
 الدراسة )%(

 -0.78 -0.012 -0.003 65 23.4 درنة
 -0.78 -0.012 -0.003 65 25.23 بنينا
 2.53 0.039 0.01 65 25.1 سرت
 -0.195 -0.003 -0.001 65 25.1 مصراتة
 4.48 0.069 0.020 65 28.6 طرابلس
 3.12 0.048 0.012 65 24.6 زوارة

  اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب.ٌن: من عمل الباحثادلصدر  
 .يف منطقة السايل اللييب Oجتاه العام لاغري معدل درجات احلرارة العظمى/ ماال (4شكل )

 
 .(6 اعتمادا على اجلدول )ٌنمن عمل الباحث ادلصدر:
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 : Oجتاه معدل درجة احلرارة الصغرى/ ما -4

ذل ارتفاع أذباه معدالت درجات احلرارة الصغرى خالل مدة إ( 5يشًن الشكل )
( ان 7الدراسة يف زلطات )زوارة، بنينا، طرابلس، سرت، درنة، مصراتة( ويتبٌن من اجلدول )

، 0.028، 0.058معامل االذباه العام حملطات ادلذكورة سجل أذباىًا موجبا إذ بلغ )
وسجل معدل التغًن السنوي أذباىاً  ،( على التوارل 0.011،0.001، 0.021، 0.024

، 0.131، 0.170، 0.185، 0.374موجبًا للمحطات مجيعًا وابلرتتيب نفسو ضلو )
وسجل أعلى مقدار تغًن سنوي يف زلطة  زوارة ضلو  ،%( على التوارل0.006، 0.065

(0.374.)% 
 يف سنوات الدراسة فقد سجل يف احملطات السابقة على التوارلأما معدل التغًن 

 (.7%( اجلدول )0.41، 4.28، 8.53، 11.06، 12.02، 24.32)

 ( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي دلعدل درجات احلرارة الصغرى  7اجلدول ) 
 .يف منطقة السايل اللييب

 احملطة
ادلاوسط 
 العام

عدد 
 السنوات

معامل 
 االجتاه

ادلعدل 
السنوي 
 للاغري )%(

معدل الاغري 
دلدة الدراسة 
)%( 

 4.28 0.065 0.011 65 16.7 درنة
 12.02 0.185 0.028 65 15.07 بنينا
 8.53 0.131 0.021 65 16.0 سرت
 -0.41 0.006 0.001 65 15.6 مصراتة
 11.06 0.170 0.024 65 14.1 طرابلس
 24.32 0.374 0.058 65 15.5 زوارة
  اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب.ٌنمن عمل الباحث ادلصدر :
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 .يف منطقة السايل اللييب Oجتاه العام لاغري معدل درجات احلرارة الصغرى/ ماال (5شكل )

 
 .(7 اعتمادا على اجلدول )ٌنمن عمل الباحث ادلصدر:

 

 :اجتاه كمية األمطار/ملم -5
ن االذباه العام لتساقط األمطار يف زلطات الساحل اللييب أ( 6يتضح من الشكل ) 

 .(8ادلناخية سجل اطلفاضاً واضحاً خباصة يف السنوات األخًنة من مدة الدراسة جدول)
 .( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي لكمية األمطار يف منطقة السايل اللييب 8اجلدول ) 

ادلعدل السنوي  معامل االجتاه عدد السنوات العامادلاوسط  احملطة
 للاغري )%(

معدل الاغري 
دلدة الدراسة 
)%( 

 -7.41 -0.114 -0.300 65 265.0 درنة
 -13.06 -0.201 -0.516 65 255.8 بنينا
 21.96 0.278 0.49 79 175.9 سرت
 -7.70 -0.115 -0.312 67 270.2 مصراتة
 -30.78 -0.380 -1.038 81 272.5 طرابلس
 2.686 0.034 0.075 79 217.0 زوارة
  اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب.ٌن: من عمل الباحثادلصدر 
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( نلحظ أن معامل االذباه سالب سجل يف زلطات )طرابلس، 8ومن ربليل اجلدول )
 التوارل، ( على-0.300، -0.312،  .0 -516 ،-1.038بنينا، مصراتة، درنة(  ضلو ) 

 ،-0.115،  -0.201،  -0.380ومعدل تغًن سنوي لنفس احملطات على التوارل )
%( ومعدل تغًن خالل مدة الدراسة لنفس احملطات ونفس الرتتيب بنحو  -0.114

(30.78- ،13.06- ،7.70- ،7.41- )%. 
، 0.49ما احملطات اليت سجلت اذباىا موجباً ىي زلطات )سرت، زوارة( ضلو )أ

، 0.278ومعدل التغًن السنوي لألمطار لنفس احملطات ) على التوارل. (0.075
أما معدل التغًن يف مدة الدراسة وللمحطات السابقة وبنفس الرتتيب سجل  .%(0.034

 %( على التوارل.2.686 ، 21.96)
وىذا االطلفاض يف االذباه العام لألمطار مؤشر واضح إذل أثر التغًنات ادلناخية يف 

( ادلعنية بتغًن ادلناخ عن اطلفاض IPCCليو تقارير )إخ الساحل اللييب، وىذا ما أشارت منا 
 فريقيا .أومنها منطقة الشرق األوسط ومشال  ،ىطول األمطار يف العادل أو تغًنىا

 

 .جتاه العام لاغري كمية األمطار/ ملم يف منطقة السايل اللييباال (6شكل )

 
 .(8اعتمادا على اجلدول ) ٌنمن عمل الباحث ادلصدر:
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 :اجتاه كمية الابخر/ ملم -6
ن االذباه العام لكمية التبخر قد سجل اذباىا موجبًا يف إ( 7يتضح من الشكل )

معظم زلطات منطقة الدراسة ماعدا زلطة )سرت( واليت سجلت اذباىاً سالبا حيث سجلت 
( وسجلت معدل تغًن خالل -0.335 %( ومعدل تغًن سنوي )-0.22) معامل اذباه ضلو

 ( لنفس احملطة .-14.74 %مدة الدراسة بنحو) 
( نلحظ أن معامل االذباه ادلوجب  سجل يف ابقي احملطات 9ومن ربليل اجلدول )

،  0.088،0.065، 0.157وىي )مصراتة، زوارة، بنينا، درنة، طرابلس(  ضلو )
، 0.159، 0.234على التوارل  ومعدل نغًن سنوي لنفس احملطات ) 0.026)، 0.047
%( على التوارل، ومعدل تغًن خالل مدة الدراسة لنفس 0.031 ،0.068، 0.087

 % (. 1.33،  3.00، 3.82، 7.47،  10.29احملطات ونفس الرتتيب بنحو )

 ( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي لكمية الابخر  9اجلدول ) 
 .طقة السايل اللييبيف من

عدد  ادلاوسط العام احملطة
 السنوات

 معامل االجتاه
ادلعدل 
السنوي 
 للاغري )%(

معدل الاغري 
دلدة الدراسة 
)%( 

 3.00 0.068 0.047 44 68.8 درنة
 3.82 0.087 0.065 44 74.7 بنينا
 -14.74 -0.335 -0.22 44 65.5 سرت
 10.29 0.234 0.157 44 67.0 مصراتة
 1.33 0.031 0.026 43 83.7 طرابلس
 7.47 0.159 0.088 47 55.1 زوارة
 اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب. ٌن: من عمل الباحثادلصدر 
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 .جتاه العام لاغري كمية الابخر/ ملم يف منطقة السايل اللييباال (7شكل )

 
 .(9اجلدول ) اعتمادا على ٌنمن عمل الباحث ادلصدر:

 :جتاه الرطوبة النسبية % ا -7
ذل االطلفاض وقد سجلت اذباىاً سالباً يف معظم احملطات إتتجو كمية الرطوبة النسبية 

وىي زلطات )بنينا، مصراتة، زوارة، سرت(  ،ادلناخية للساحل اللييب خالل مدة الدراسة
معدل التغًن ( على التوارل وسجل -0.006، -0.011، -0.061،  -0.068) بنحو

%( -0.008، -0.011، -0.087، 0.104-السنوي للمحطات ادلذكورة على التوارل )
، -5.65، -6.79وبنفس الرتتيب بلغ ) ،خالل مدة الدراسة لنفس احملطات ومعدل تغًن

0.979 ،0.52- . ) 
ا احملطات اليت سجلت معامل اذباه موجب فهي زلطيت )درنة، طرابلس( فقد م  أ

( على التوارل، ومعدل تغًن سنوي بلغ ضلو 0.002، 0.022اذباه ضلو )سجلت معامل 
، 1.95ا معدل تغًن خالل مدة الدراسة بلغ )م  أ( على التوارل، %0.003،  0.030)

 .(10(، جدول )8%(  على التوارل، شكل )0.195
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 ( معامل االجتاه ومعدل الاغري السنوي دلقدار الرطوبة النسبية %  10اجلدول ) 
 .نطقة السايل اللييبيف م

 معامل االجتاه عدد السنوات ادلاوسط العام احملطة
ادلعدل السنوي 
 للاغري )%(

معدل الاغري دلدة 
 الدراسة )%(

 1.95 0.030 0.022 65 73 درنة
 -6.79 -0.104 -0.068 65 65 بنينا
 -0.52 -0.008 -0.006 65 71 سرت
 -5.65 -0.087 -0.061 65 70 مصراتة
 0.195 0.003 0.002 65 61 طرابلس
 -0.979 -0.015 -0.011 65 73 زوارة
  اعتماداً على البياانت ادلناخية حملطات الساحل اللييب.ٌنمن عمل الباحث ادلصدر :

 جتاه العام لاغري مقدار الرطوبة النسبية % اال (8شكل )
 .يف منطقة السايل اللييب

 
 .(10اجلدول ) اعتمادا على ٌنمن عمل الباحث ادلصدر:
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 سانااجات :اال
ا  دلعدالت )السطوع الشمسي ومعدالت ا موجبً ذباىً اسجلت زلطات الساحل اللييب  -1

( الدراسة، وقد سجلت زلطة )زوارة درجات احلرارة  الصغرى( وجلميع احملطات خالل مدة
شلا يؤشر أتثرىا  ؛ا جلميع العناصر ادلناخية ماعدا عنصر )الرطوبة النسبية(ا موجبً أذباىً 

 بشكل كبًن ابلتغًنات ادلناخية.
يف معدالت )درجات احلرارة،  اسالبً  اً ا زلطة )مصراتة( فقد سجلت معامل أذباىم  أ      

احلرارة  الرطوبة( واذباىاً موجباً لعناصر) السطوع الشمسي، درجات احلرارة العظمى، ادلطر،
  .الصغرى(

يف منطقة الساحل اللييب حيث يظهر بشكل مستمر ىناك ارتفاع يف كمية االنبعاث  -2
منخفضة ال تتجاوز  Co2كانت كمية انبعاث غاز   2003ففي عام  ،من سنة ألخرى

لكل مليون عام  ا( جزءً 41568لكل مليون، وارتفعت الكمية إذل ضلو ) ا( جزءً 37562)
ر عام لكل مليا ا( جزءً 182266، كما ارتفعت تراكيز وكميات غاز ادليثان من)2021
ات ، وذلك بسبب النشاط2021لكل مليار عام  ا( جزءً 190066ذل ضلو)إ 2003

 احلروب اليت متر هبا ادلنطقة.البشرية ادلذكورة والنزاعات و 
ظهرت مؤشرات واضحة للتغًن ادلناخي يف منطقة الساحل اللييب ويف مجيع العناصر  -3

وقد تبٌن وجود ميل ضلو االذباه ادلوجب للسطوع الشمسي ضلو االرتفاع وسجل  ،ادلناخية
)درنة، بنينا، سرت، مصراتة، طرابلس، زوارة( ضلو  معدل تغًن سنوي يف زلطات

 %( على التوارل،0.097، 0.003،  0.034،0.005،  0.129،0.112)
 نوي للمحطات مجيعاً ذباىًا موجبًا دلعدل التغًن الساوسجلت معدالت احلرارة الصغرى 

، 0.065، 0.131، 0.170، 0.185، 0.374وابلرتتيب نفسو ضلو )
0.006.)% 

غلب أيف  اموجبً  اوقد سجلت معدالت درجات احلرارة  معدل تغًن سنوي واذباىً  -4
، 0.022، -0.013، 0.025، 0.12، 0.0002احملطات ادلذكورة على التوارل ضلو )

%(، أما معدالت التغًن السنوي يف معدالت احلرارة العظمى فقد بلغت ضلو  0.037
 %( على التوارل.  0.048، 0.069، -0.003،  0.039، -0.012، -0.012)
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ذل وجود اطلفاض يف عناصر )األمطار، الرطوبة إمؤشرات التغًن ادلناخي  أكدت -5
مية األمطار يف زلطات ذباه سالب يف كالنسبية( حيث بلغ معدل التغًن السنوي اب

(  -0.114 %، -0.115، -0.201، -0.380) )طرابلس، بنينا، مصراتة، درنة( ضلو
( 0.075، 0.49ا بنحو )ا زلطيت )سرت، زوارة( فقد كان االذباه موجبً م  أعلى التوارل 

          ذباه سالب فقد بلغ ضلوابالتغًن السنوي للرطوبة النسبية  على التوارل، أما معدل
%( يف زلطات )بنينا، مصراتة، زوارة،  -0.008، -0.011، -0.087، 0.104-)

)درنة، طرابلس(  اعلا زلطت اموجبً  اما احملطات اليت سجلت اذباىً أ .سرت( على التوارل
 .(. على التوارل0.003%،   0.030) بنحو
نتيجة ارتفاع  ؛غلب احملطات ادلدروسةأت كميات التبخر بزايدة واضحة يف ظهر -6

ولقرهبا من الساحل فقد سجلت  ؛معدالت السطوع الشمسي واحلرارة  وسرعة الرايح
 0.031،  0.068، 0.087، 0.159، 0.234) معدل التغًن السنوي للتبخر ضلو

 .%( يف زلطات )مصراتة، زوارة، بنينا، درنة، طرابلس( على التوارل
 : ادلقرتيات

 ،نشــاء احملطــات ادلناخيــة ومراكــز للبحــوث البيئيــةإالبيئــي و مــل علــى نشــر ثقافــة الــوعي الع -1
سـواء مـا يتعلـق منهـا  نواعهـاأاحلفاظ على عناصـر البيئـة دبختلـ  و  ،واالىتمام ابدلوارد الطبيعية

 و الغال  الغازي أادلياه  وأابلرتبة 
ســيما يف ال ،اعتمـاد التقنيـات احلديثـة  وادلنجـزات العلميـة يف النشـاطات البشـرية ادلختلفـة -2

وثـة  للغـال  الغــازي واحلـد مـن ظـاىرة انبعـاث الغـازات ادلل ،رلـاالت اسـتخدام مصـادر الطاقـة
 .خرى ادللوثة لعناصر البيئة ادلختلفةوالنفاايت األ

والعمـــل علـــى تنميـــة  ،االىتمـــام ابلنبـــات الطبيعـــي والغطـــاءات النباتيـــة يف الســـاحل الليـــيب -3
الـيت تسـاعد النباتيـة  حزمـةوزراعـة األ ،ادلنطقـة ادلناخيـة شجار اليت تالئمها ظـرو النبااتت واأل

 .على احلد من التطر  ادلناخي
 ،العمـــل علـــى اســـتثمار العناصـــر ادلناخيـــة يف توليـــد الطاقـــة الكهرابئيـــة النظيفـــة وادلتجـــددة -4

 والسيما الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية.
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